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PROTOKÓŁ Nr 71.V.2016 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 29 GRUDNIA 2016 roku o godz. 10 
30

  

w Starostwie Powiatowym w Kępnie 

 

w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Witold Jankowski – Starosta Kępiński – Przewodniczący Zarządu 

2. Grażyna Jany – Członek Zarządu  

3. Krystyna Możdżanowska – Członek Zarządu 

4. Michał Błażejewski – Członek Zarządu 

5. Zenon Kasprzak – Członek Zarządu 

oraz  

1. Magdalena Osada – Sekretarz Powiatu 

2. Marcin Trojak – Skarbnik Powiatu 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia przedstawienie porządku obrad 

2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Kępińskiego 

3. Sprawy bieżące i sprawozdanie z okresu między posiedzeniami zarządu 

4. Omówienie projektów uchwał  

5. Omówienie pism przekazanych na posiedzenie zarządu 

6. Podjęcie uchwał, postanowień, opinii i wniosków 

7. Wnioski i wolne głosy 

 

I. Po zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego posiedzenia zarządu powiatu, starosta przedstawił 

sprawozdanie z okresu między zarządami (spółdzielnia socjalne- funkcjonowanie). 

II. W punkcie drugim starosta przedstawił i omówił projekty uchwał zarządu: 

 Uchwała w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wsparcia 

realizacji zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia 

ośrodka interwencji kryzysowej na terenie Powiatu Kępińskiego 

Zarząd zaopiniował projekt uchwały bez uwag.  

III. W punkcie trzecim starosta przedstawił i omówił: 

 Rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Kępińskiego następującym podmiotom: 

1)      Parafia Rzymsko-katolicka pw. św. Andrzeja Apostoła i św. Wawrzyńca w Baranowie w 

kwocie 5000,00 złotych (data złożenia sprawozdania: 15.12.2016r.) 

2)      Parafia Rzymsko-katolicka pw. św. Marcina w Donaborowie w kwocie 7000,00 złotych 

(data złożenia sprawozdania 07.12.2016r.) 

Rozliczenia zostały sprawdzone pod względem merytorycznym przez Wydział Zarządzania Projektami 

i Promocji Powiatu oraz formalnym i rachunkowym przez Wydział Budżetu i Finansów. Kontroli 

wykonania prac budowlanych dokonał naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa. Po 

stwierdzeniu prawidłowego wykonania prac oraz ich rozliczenia Zarząd zaakceptował dokumenty. 

 Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego o nazwie „Pogadanki profilaktyczno-edukacyjne 

Senior bezpieczny na drodze” Stowarzyszenia Nasz Bezpieczny Powiat. Sprawozdanie zostało 

skontrolowane pod względem merytorycznym przez wydział ZPPP, pod względem prawidłowości 
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rozliczenia finansowego przez wydział FN. Zarząd zapoznał się z dokumentami i zatwierdził 

sprawozdanie. 

 Interpelację Radnego Rady Powiatu Kępińskiego Wiktora Gruszki w sprawie zajęcia przez 

Zarząd Powiatu Kępińskiego do 10 stycznia 2016r. stanowiska w sprawie możliwości utworzenia 

na terenie powiatu placówki/ warsztatów/ośrodka pobytu dziennego dla dorosłych osób z 

autyzmem. Zarząd wcześniej dwukrotnie (22 czerwca 2016r. oraz 14 grudnia 2016r. ) wystąpił do 

Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie z prośbą o przedstawienie, omówienie 

i zaopiniowanie problemu na posiedzeniu komisji. Komisja nie udzieliła odpowiedzi na 

pisma; przewodniczący komisji złożył powyższą interpelację. Zarząd przedstawi 

stanowisko w sprawie do 10 stycznia.  

III. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 148.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie 

wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wsparcia realizacji zadania z 

zakresu ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji 

kryzysowej na terenie Powiatu Kępińskiego 

Na tym posiedzenie zakończono 

Członkowie Zarządu Powiatu Kępińskiego: 

1. Przewodniczący Zarządu Powiatu – Witold Jankowski /-/   

 

2. Członek Zarządu Powiatu – Grażyna Jany  /-/   

 

3. Członek Zarządu Powiatu – Krystyna Możdżanowska   /-/   

 

4. Członek Zarządu Powiatu – Michał Błażejewski  /-/  

 

5. Członek Zarządu Powiatu – Zenon Kasprzak    /-/    

 

Protokołowała: M. Osada 


